Dôvodová správa
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným (ďalej len
EZÚS) implementuje 2 Strešné projekty na realizáciu Fondu malých projektov (FMP) na
maďarsko-slovenskom pohraničí v rokoch 2017 – 2022 v celkovej alokovanej výške
7 173 386,00 eur. Vedúcim prijímateľom strešných projektov je Európske zoskupenie
územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným (EZUS), partnermi projektu je
Košický samosprávny kraj a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Realizácia Fondu
malých projektov je nástrojom na podporu projektov menšieho rozsahu na regionálnej úrovni.
Ide hlavne o podporu nových aktivít s dopadom na podporované územie, aktivity smerujúce k
rozvoju cezhraničnej spolupráce a vytváranie nových väzieb medzi subjektmi, ktoré realizujú
svoje aktivity s preukázateľným dopadom na danú prihraničnú oblasť.
Oddelenie IKT a kontrolných činností resp. Referát finančnej kontroly Fondu malých
projektov (ďalej len „RFK FMP“) v rámci Strešného projektu FMP (SPF ETA1
SKHU/1701/1.1/001 a SPF ETA4 SKHU/1701/4.1/003) Programu spolupráce Interreg V-A
Slovenská republika - Maďarsko 2014 – 2020 vykonáva kontrolu výdavkov malých
projektov predložených na overenie a poskytovaných z FMP. Kontrola výdavkov malých
projektov sa vykonáva v zmysle Interného manuál procedúr (ďalej len „IMP) pre FMP, ktorý
je interným dokumentom Oddelenia IKT a kontrolných činností a jeho referátu Finančnej
kontroly FMP pre programové obdobie 2014 – 2020.
Interný manuál procedúr pre Fond malých projektov bol schválený na 14.zasadnutí
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 21.októbra 2019. V tom čase
Interný manuál procedúr pre FMP bol už auditovaný audítorskou skupinou v Maďarsku.
Na základe výsledkov Auditu z Maďarska (Directorate General for Audit of European Funds),
ktoré došli na Úrad KSK dňa 29.10.2019, bol Interný manuál procedúr pre Fond malých
projektov aktualizovaný a prepracovaný v zmysle požiadaviek audítorov.
Najdôležitejšie zmeny sú spojené s harmonizáciou v súvislosti so Zákonom č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1303/2013, ktoré sú súčasťou hlavného dokumentu materiálu.
Revidovaný Interný manuál procedúr s prílohami bol zaslaný na Generálne riaditeľstvo pre
audit európskych fondov dňa 19.12.2019 a bude opätovne posúdený Audítorskou skupinou v
Maďarsku. Na to, aby bol Revidovaný Interný manuál procedúr pre FMP nimi opätovne
posudzovaný, je potrebné ho mať predtým schválený Zastupiteľstvom Košického
samosprávneho kraja.
Upozorňujeme tiež, že interný manuál procedúr pre FMP je dôležitým materiálom pre
úspešnú implementáciu strešných projektov, efektívne a včasné čerpanie finančných
prostriedkov pre Slovenskú ako aj Maďarskú stranu a pre samotný program Interreg V-A SKHU.
Záver: Odporúčame, aby bol predmetný materiál s názvom „Revidovaný Interný manuál
procedúr pre Fond malých projektov“ odsúhlasený a zaradený do zastupiteľstva na
schválenie.
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